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Ап стракт: У ра ду се по сма тра ју на род не 

игре као сим бол ет нич ког иден ти те та на при-

ме ру Ср ба у ди ја спо ри. У окви ру про је ка та Ет-

но граф ског ин сти ту та СА НУ ду ги низ го ди на се 

спро во де ис тра жи ва ња Ср ба ван Ср би је. На род-

не игре се по ми њу у окви ру про у ча ва ња Ср ба у 

Ма ђар ској, Ка на ди, Чи ка гу (САД) и Ка ли фор ни ји 

(САД). Раз ма тра се раз ли чит од нос пре ма на род-

ним игра ма у ма ти ци и у ди ја спо ри. За јед нич ка 

пе сма и игра пред ста вља ју део ду хов не, на ци о-

нал не, кул тур не и му зич ке иден ти фи ка ци је ко јом 

на ши исе ље ни ци оства ру ју ве зу са до мо ви ном. 

По сма тра се ко је се игре нај ви ше игра ју, као и 

но шње ко је се за те при ли ке ко ри сте. Еми грант-

ска кул ту ра ни је ни ка да исто вет на оној у по стој-

би ни и увек по сто је ин вен тив на при ла го ђа ва ња 

уза стоп них та ла са еми гра на та. 

Кључ не ре чи: ет нич ки иден ти тет, на род не 

игре, Ср би, ди ја спо ра.

  

Ми гра ци је ста нов ни штва пред ста вља ју бит ну ка рак те-

ри сти ку срп ске исто ри је.1 У овом члан ку на род не игре се 

по сма тра ју као сим бол ет нич ког иден ти те та на при ме ру Ср-

ба у ди ја спо ри. Срп ски фол клор ни ан сам бли у ди ја спо ри 

по сто је го то во сву да где жи ве Ср би. 

У окви ру про је ка та Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ про бле-

ма ти ка Ср ба ван Ср би је ис тра жу је се од кра ја осам де се тих го-

ди на XX ве ка.2 На род не игре се по ми њу у окви ру про у ча ва ња

1  Рад је настао као резултат рада на пројекту број 147023: Етницитет: 

савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори, који 

финансира Министарство науке Републике Србије. 
2  Д. Дрљача, М. Прелић, Искуства Етнографског института 

у проучавању Срба у окружењу, Научни скупови САНУ, књ. CIX, 

Одељење друштвених наука, књ. 25, Београд, 2005, 281-290.
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Ср ба у Ма ђар ској, Ка на ди, Чи ка гу (САД) и Ка ли фор ни ји 

(САД).

За јед нич ка пе сма и игра пред ста вља део ду хов не, на-

ци о нал не, кул тур не и му зич ке иден ти фи ка ци је ко јом срп ски 

исе ље ни ци оства ру ју ве зу са до мо ви ном.3 Преко пе сме и игре 

сим бо лич но се из ра жа ва је дин ство гру пе. Игра је не вер бал ни 

је зик ко ји мо же да по слу жи сим бо ли за ци ји ет нич ког иден ти-

те та.4 Код Ср ба у ди ја спо ри по сто ји оп ште при хва ће но схва та-

ње да је игра ње у ко лу део срп ске тра ди ци је. 

***

Сло вен ско ста нов ни штво, ко је је на те ри то ри ји да на-

шње Ма ђар ске при сут но од ра ног сред њег ве ка, би ло је 

под ути ца јем ка то лич ке цр кве и ма ђар ске вла сти.5 Ср би се у 

ве ћем бро ју до се ља ва ју на ову те ри то ри ју то ком се о ба ко је 

су на ста ле услед про до ра Ту ра ка на Бал кан. Овај ду го трај ни 

про цес имао је свој вр ху нац то ком Ве ли ке се о бе 1690. го ди-

не.6 У Ма ђар ској Ср би да нас жи ве у Бу дим пе шти и око ли ни, 

уз Ду нав од Ло вре до Сен тан дре је, уз Мо риш од Се ге ди на 

до Ба та ње, по Ба ра њи и Бач кој.7 

3  Д. Стефановић, О музичком идентитету Срба у расејању, Catena 

Mundi I,  Београд, 1992, 145.
4   М. Прелић, Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века, Будимпешта, 

1995, 197.
5  С. Ћирковић, Кретања према северу, у: Историја српског народа II, 

СКЗ, Београд, 1982, 314.
6  О Великој сеоби видети нпр. С. Ћирковић, Кретања према северу, 

у: Историја српског народа II, Београд, 1982 (314−330); С. Ћирковић, 

Српски живаљ на новим огњиштима, у: Историја српског народа 

II, Београд, 1982 (431−445); С. Ћирковић, Сеобе српског народа у 

Краљевину Угарску у XIV и XV  веку, у: Сеоба Срба 1690, ур. Р. Горјанац 

и П. Милошевић, Будимпешта-Београд, 1990, 8−21; Д. Поповић, 

Срби у Будиму, Београд, 1952. 
7  М. Прелић, (Н)и овде (н)и тамо. Етнички идентитет Срба у 
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Мла де на Пре лић се ба ви ла про у ча ва њем тран сфор ма ци-

је на род них ига ра у се о ској сре ди ни на при ме ру Ср ба у се лу 

Ло вра (Ма ђар ска). До шла је до за кључ ка да су се то ком вре-

ме на при ли ке и ме ста за игру ме ња ле. До Дру гог свет ског ра та 

љу ди су игра ли на ули ци, у дво ри шти ма и ка фа на ма. Оба ве-

зно су игра ли за од ре ђе не пра зни ке и свад бе, а спон та но не-

де љом или рад ним да ни ма ле ти ка да за вр ше днев не по сло ве. 

Мом ци и де вој ке по чи ња ли су да игра ју кад се за мом че, од-

но сно за де вој че, тј. кад за вр ше основ ну и не дељ ну шко лу (са 

14−15 го ди на). Учи ли су да игра ју јед ни од дру гих, мла ђи од 

ста ри јих дру го ва или бра ће и се ста ра. Ма ђа ри ко ји су се два-

де се тих го ди на XX ве ка до се ли ли у Ло вру на у чи ли су срп ске 

игре и игра ли су са Ср би ма ко ло.8 Ре пер то ар на род них ига ра 

ко је је еви ден ти ра ла М. Пре лић у Ло ври је сле де ћи: 1. Ље се/

Ле се; 2. Ко ло во ди Ва са; 3. Срп ки ња; 4. Вра њан ка; 5. За је чар ка; 6. 

Ра ди кал; 7. Ку ку ње шче; 8. Ду ње ран ке; 9. Ло го вац; 10. Ке туш; 11. 

Ајд’ на ле во; 12. Хо па-цу па; 13. Мо ра вац.9    

Да кле, до пе де се тих го ди на XX ве ка игра и пе сма су пре-

но ше не ор ган ски уну тар се о ске за јед ни це. За тим до ла зи до 

про ме на ре пер то а ра, на чи на, вре ме на и ме ста игра ња. По себ-

но се про ме нио на чин на ко ји се ова ве шти на пре но си на но-

ве ге не ра ци је. Ове про ме не мо гу се под ве сти под фе но мен по-

знат као фол кло ри зам.10 У со ци ја ли стич ком пе ри о ду ши ром 

Ма ђар ске осни ва на су број на кул тур но-умет нич ка дру штва у 

ци љу не го ва ња из вор ног на род ног ства ра ла штва. У Ло ври је 

ова ква гру па осно ва на 1954. го ди не. Чла но ви гру пе су учи ли 

ко ре о гра фи је свих ју жно сло вен ских ига ра. Ин струк тор че сто

Мађарској на крају XX века, Етнографски институт САНУ, посебна 

издања, књ. 64, Београд, 2008, 68.
8 М. Прелић, нав. дело (1995), 199.
9 Исто, 198.
10  Исто, 199; о фолклоризму видети у: M. Stanonik, General Observations 

on Folklorism, in: Etnološki pregled/Ethnological Review, vol. 26, 

Beograd, 1990, 15−39. 
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ни је при па дао срп ској за јед ни ци, не го је био про фе си о нал ни ко-

ре о граф.11 Срп ске фол клор не гру пе у Бу дим пе шти и По ма зу де-

лат ност усме ра вју у три прав ца: ре кон стру и са ње ига ра Ср ба у Ма-

ђар ској, уче ње ига ра Ма ђа ра и дру гих на ро да са ко ји ма жи ве и, на 

кра ју, не го ва ње срп ских ига ра из свих кра је ва где Ср би жи ве.12

Код Ср ба у Ма ђар ској од кра ја осам де се тих до по чет ка 

де ве де се тих го ди на XX ве ка по сто ји ути цај град ског фол кло-

ра, ма ти це и сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је. Љу ди су за бо-

ра вља ли ста ре му зич ке об ли ке, док су пе сме из ма ти це вр ло 

бр зо по ста ја ле по пу лар не.13 Ис тра жи ва на по пу ла ци ја се ви ше 

не за ба вља спо на та но кроз игру и пе сму. На род не игре се по-

ја вљу ју са мо у од ре ђе ним при ли ка ма (у вре ме пра зни ка то-

ком го ди не и уз об ре де пре ла за).14 Кра јем XX ве ка Ло вра ни су 

игра ли готово ис кљу чи во у До му кул ту ре, са мо у од ре ђе ним 

при ли ка ма кадa је игра ње оба ве зно (свад ба, цр кве на сла ва, 

при ред бе и игран ке по во дом пра зни ка).

Ср би у Ма ђар ској то ком це ле го ди не ор га ни зу ју кул тур не и 

спорт ске ма ни фе ста ци је (фол клор не смо тре, из ло жбе, књи жев-

не ве че ри и др.). Глав не при ли ке за оку пља ње Ср ба у Ба та њи су 

Да ни срп ске кул ту ре и хра мов на сла ва срп ске пра во слав не Цр-

кве ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це. Цр кве на сла ва има вер ски и 

ет нич ки ка рак тер. Пра зник чи не цр кве ни об ре ди, а у по по днев-

ним ча со ви ма у хра мов ној пор ти и д во ри шту шко ле ор га ни зу је 

се игран ка. У про сла ви уче ству ју там бу ра шки ор ке стри, љу ди се 

за ба вља ју уз пе сме и ко ло.15 Цен трал ни део ма ни фе ста ци је Да ни 

срп ске кул ту ре пред ста вља му зич ко-за бав ни про грам. У До му 

кул ту ре се одр жа ва ју кон церт и игран ка.16 

11 М. Прелић, нав. дело (1995), 200.
12 М. Прелић, нав. дело (2008), 293.
13 М. Прелић, нав. дело (1995), 197.
14 Исто, 206. 
15  М. Лукић-Крстановић, Срби у Батањи: етничка амблемизација 

светковина, Научни скупови САНУ, књ. CIX, Одељење друштвених 

наука, књ. 25, Београд, 2005, 349.
16  Исто, 351. 
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***

Пр ви пе ри од до се ља ва ња Ср ба на се вер но а ме рич ки кон-

ти нент за по чео  је пе де се тих, а ин тен зи ви рао се осам де се тих 

го ди на XIX ве ка.17 На се ља ва ју ћи САД и Ка на ду, срп ски исе ље-

ни ци ор га ни зо ва ли су пот пор на дру штва, цр кве но школ ске 

оп шти не и па ро хи је. Ту су, по ред вер ских, има ли и раз ли чи те 

со ци о кул тур не и про свет не ак тив но сти.  

По том ци срп ских исе ље ни ка у Ка на ди при ли ком ри ту ал них 

до га ђа ња ко ја су пра ће на му зи ком, нај ви ше ко му ни ци ра ју пу тем 

на род них ига ра, тј. ко ла. Пре ма Ми ро сла ви Лу кић-Кр ста но вић, 

при ли ком оку пља ња срп ских исе ље ни ка увек су при сут ни зва-

нич ни но си о ци ко ре о гра фи је. Они по чи њу и во де ко ло, за себ но 

из во де про грам по пу лар них шу ма диј ско-мо рав ских ко ла, и сл. 

У ко лу до ми ни ра ју же не, и то пр ве, а по себ но дру ге ге не ра ци је. 

При ли ком из во ђе ња на род них ига ра срп ски исе ље ни ци и њи хо-

ви по том ци упра жња ва ју и од ре ђе не ри ту ал не рад ње као што су 

под ври ски ва ње, зви жда ње и при год ни по ви ци. Ми гран ти ти ме 

по ка зу ју да су им те игре и му зи ка бли ски. Они их до жи вља ва ју 

на свој на чин и те же да бу ду при хва ће ни као рав но прав ни при-

пад ни ци срп ске за јед ни це. М. Лу кић-Кр ста но вић при ме ћу је да 

су ови еле мен ти из дво је ни из тра ди ци о нал ног кон тек ста и укло-

пље ни са ен гле ским је зич ким си сте мом кон вер за ци је ко ја се 

упра жња ва то ком игре.18        

17  Г. Благојевић, Срби у Калифорнији, обредно-религијска пракса и 

етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији, 

Београд, 2005, 20; о периодизацији досељавања Срба на 

северноамерички континент видети D. Padgett, Conducting Research 

on Serbs in America, Problems and Prospects, Serbian Studies 2/3, Chicago, 

1983, 55; M. B. Petrovich and J. Halpern, Serbs, Harvard Encyclopedia 

of American Ethnic Groups, Cambridge, England, Massachusetts and 

London, 1980, 917; M. Lopušina, Srbi u Americi, Beograd 2000, 14.
18  М. Лукић-Крстановић, Срби у Канади – живот и симболи 

идентитета, Београд, 1992, 175.
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Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Мир ја не Па вло вић, у 

ве ћи ни срп ских цр кве но школ ских оп шти на у Чи ка гу по сто је 

и дечи је фол клор не сек ци је. Обич но су при сут не две гру пе, 

ју ни ор ска (од 7 до 12 го ди на) и се ни ор ска (до 18 го ди на). По-

сле за вр ше не сред ње шко ле де ца углав ном на пу шта ју гру пу. У 

ан сам бли ма се че сто на ла зи ви ше де це из јед не по ро ди це. Ре-

пер то а ри сек ци ја су ве о ма ра зно вр сни. Ко сти ми су ве ћи ном 

ими та ци је на род них но шњи. Гру пе нај че шће не ма ју свој ор ке-

стар, већ их пра ти му зи ка са му зич ких уре ђа ја.19

Те рен ска ис тра жи ва ња у Ка ли фор ни ји оба вља ла сам у пе-

ри о ду од ав гу ста до де цем бра 2000. го ди не. У овој аме рич кој 

др жа ви при сва кој па ро хи ји уста но вље но је уче ње на род них 

ига ра и пе са ма. Про бе се одр жа ва ју у па ро хиј ским до мо ви ма. 

У за ви сно сти од бро ја и ста ро сне струк ту ре, игра чи су по де-

ље ни у две или три гру пе. У цр кве но школ ској оп шти ни св. Сте-

ван Пр во вен ча ни (Ал хам бра) по ха ђа ње ве ро на у ке пред ста-

вља нео п хо дан услов да се по ста не члан фол клор ног ан сам-

бла. Чла но ви ан сам бла но шње на ба вља ју из ста рог кра ја (из 

Ср би је), или их ши ју у Аме ри ци. При ли ком зна чај них про сла ва 

у па ро хи ји уче ству је и фол клор на гру па.20 

Фол клор ни ан самбл из Сан Мар ко са при па ро хи ји св. 

Ђор ђа из Сан Ди је га уче ство вао је се дам де се тих го ди на XX 

ве ка на мул ти на ци о нал ном фе сти ва лу у Sco tish Ma so nic Hall 

у Сан Ди је гу, у ко ме је узе ло уче шће два де сет шест раз ли-

чи тих ет нич ких гру па. Про грам је во дио про те стант ски па-

стор и сва ко је по ка зи вао сво ју кул ту ру и оби ча је. Аме ри-

кан ци су пре ко фол клор них на сту па срп ске де це са зна ли 

да се Ср би до се ља ва ју у Ју жну Ка ли фор ни ју. Аме ри кан ци 

ни су уме ли да из го во ре Ser bian dan ce ([Сербиан денс] − срп-

ска игра) већ су из го ва ра ли Si bi rian dan ce ([Сибириан денс] 

− си бир ска игра).21  
19  М. Павловић, Срби у Чикагу, проблеми етничког идентитета, 

Београд, 1990, 59.
20 Г. Благојевић, нав. дело, 150.
21  Споменица. Српска Православна Црква свете Петке, Сан Маркос, 
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Ин струк то ри срп ских на род них ига ра и пе са ма су  не-

кад и осо бе ро ђе не у Аме ри ци. Че сто су то обра ће ни ци у 

пра во сла вље не срп ског по ре кла. У па ро хи ји св. Сте ва на 

Пр во вен ча ног ин струк тор фол кло ра био је Аме ри ка нац, 

про те стант. Ус пео је да ор га ни зу је готово про фе си о нал ну 

гру пу ко ја је на сту па ла ши ром Аме ри ке (у Сан Фран ци ску, 

Њу јор ку, итд.). Аме ри кан ци ко је при ву че срп ски фол клор, 

по ку ша ва ју ћи да на у че срп ске игре, по не кад пре ла зе у пра-

во сла вље.22 У овој па ро хи ји су 2000. го ди не по сто ја ла три 

фол кло ра на ан сам бла (Ko lo Gro ups) у ко је је би ло учла ње но 

осам де сет че тво ро де це.23 

Про бе на ро ди них ига ра при не ким па ро хи ја ма ор га ни-

зо ва не су не де љом по сле руч ка. Де ца уз му зи ку са уре ђа-

ја уче да игра ју Шу ма диј ско ко ло, Ча чак, Шоп ско оро. Де ца 

за јед но игра ју, па се и њи хо ве мај ке збли жа ва ју. Ме ђу тим, 

по не кад има про бле ма, на при мер, око из бо ра ко ло во ђе. 

Сви сма тра ју да срп ска де ца тре ба да се дру же и да уче кул-

ту ру. Пре о вла да ва но шња из Шу ма ди је. 

При хра му св. Сте ва на Пр во вен ча ног у Ал хам бри одр-

жа ва ју се кон цер ти ка те драл ног ан сам бла Со ко ли. Осим ове, 

по сто ји и гру па Злат ни би се ри, ко ју чи не ста ри ји игра чи. На-

зи ви кон це ра та асо ци ра ју на ме ста из до мо ви не, нпр. По вра-

так у Ска дар ли ју. Кон цер ти ма че сто при су ству је епи скоп и 

све штен ство. Ан сам бли из во де раз ли чи те ко ре о гра фи је, нпр. 

град ске игре из Бе о гра да и Но вог Са да, Ко ло кра љи це На та-

ли је, игру Са ра јев ка, Шоп ско ко ло, игре из Пи ро та, Ху мо ре ску 

из Вој во ди не, срп ске игре из Ба на та, итд.24  

Калифорнија, 1991, 111.
22 Исто, 151.
23  The Cathedral Messenger, А publication of Saint Steven’s Serbian 

Orthodox Cathedral, Paschal issue, march-april, Alhambra, California, 

2001, 4.
24   The Cathedral Messenger, St. Steven’s Serbian Orthodox Cathedral 

News Magazine, Alhambra, California, Christmas, 1999, 22.
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  У ма ју сва ке го ди не у овој па ро хи ји одр жа ва се ма ни-

фе ста ци ја под на зи вом Ko lo bra tion. Том при ли ком  оку пља ју се 

фол клор ни играч ки ан сам бли из раз ли чи тих па ро хи ја. По ред 

гру пе Со ко ли из па ро хи је св. Сте ва на Пр во вен ча ног, 2000. го-

ди не уче ство ва ле су и гру пе Ко сов ски бо жу ри из Цр кве св. Са ве 

(Сан Га бри јел), Ава ла из Цр кве св. Сте фа на Де чан ског (Чи ка го), 

Со ко из ста ре Цр кве Вас кр се ња Хри сто вог, (Чи ка го). Спре ми ли 

су раз ли чи те игре, из Пи ро та, вла шке, шоп ске, са Ко со ва, из 

Цр но реч ја, Ба на та и Сре ма. У па ро хи ји св. Пет ке у Сан Мар ко-

су, у но вем бру 1996. го ди не био је одр жан Ava la Fol klo re En sem-

ble Ko lo fest. 

***

Упр кос сло же ној фи нан сиј ској си ту а ци ји, са рад ни це Ет-

но граф ског ин сти ту та су, ба ве ћи се про у ча ва њем Ср ба ван Ср-

би је, ус пе ле да оба ве и ет но ло шка ис тра жи ва ња срп ских на-

род них ига ра у поменутим обла сти ма. Из из ло же ног се мо же 

за кљу чи ти да еми грант ска кул ту ра ни је ни ка да исто вет на оној 

у по стој би ни. Игре ко је да нас игра ју Ср би у Ма ђар ској, Ка на ди, 

САД, че сто су веома уда ље не од ра ни јих се о ских тра ди ци ја. 

Ме ђу тим, ми гран ти при хва та ју упра во но ви је, фол кло ри зо ва-

не ва ри јан те као сим бол ет нич ког иден ти те та.

Фол клор ни ан сам бли да ју мо гућ ност мла дим љу ди ма у 

ди ја спо ри да вид но ис по ље свој ет ни ци тет кроз на род не но-

шње и спе ци фи чан на чин игре, ко ло. Ове гру пе има ју и ин те-

гра тив ну функ ци ју, по ве зу ју осо бе уну тар ан сам бла и оства-

ру ју кон так те при ли ком фе сти ва ла и про сла ва у су сед ним 

и уда ље ним ме сти ма. Осим то га, срп ске на род не игре учи и 

ве ћин ско ста нов ни штво ко је жи ви у бли зи ни (као, на при мер, 

у Ма ђар ској), или при пад ни ци дру гих ет нич ких гру па (као, на 

при мер, у Аме ри ци). На тај на чин срп ске на род не игре, по ред 

ди стинк тив не функ ци је, има ју и уло гу збли жа ва ња при пад ни-

ка раз ли чи тих ет нич ких гру па. 
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Фо тографија бр.1: LXIV про сла ва Срп ског да на, 2009. го ди на, 

Ни ја га ри ни во до па ди, Он та рио (Ка на да) 

http://www.marcetic.com/pastev2009.htm
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Gordana Blagojević

THE FOLK DANCES OF SERBS IN DIASPORA AS A SYMBOL OF 

ETHNIC IDENTITY: RESEARCHES WITHIN THE PROJECT OF 

ETHNOGRAFIC INSTITUTE OF SERBIAN ACADEMY OF ARTS 

AND SCIENCES BY NOWDAYS

The paper considers folk dances as a symbol of ethnic 

identity on the example of the Serbs in the Diaspora. Within the 

project of the Ethnografi c institute of Serbian Academy of Arts and 

Sciences, for many years are conducted researches about Serbs 

outside Serbia. Folk dances are mentioned within expolartions 

of Serbs in Hungary, Canada, Chicago (USA) and California (USA). 

Here is elaborated the diff erent approch to the folk dances both, 

in the country of origin, and in the Diaspora. Mutual songs and 

dances represent a part of spiritual, national, cultural and music 

identifi cations by which our emigrantas keep the contact with 

their country of origin. The paper also pays attention to the dances 

which are performed the most and to the costumes used in those 

events. The emigrant culture is never equal to one in the country 

of origin, and there are always some inventive addaptations by 

successive waves of emigrants. 
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